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Wielofunkcyjność i wielozadaniowość  

Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu. 

 

Celem artykułu jest podjęcie rozważań o wielofunkcyjności bursy jako placówki 

opiekuńczo-wychowawczej oraz ukazanie przykładów działań wychowawczych, 

podejmowanych na rzecz rozwoju młodzieży, a tym samym łowickiej instytucji oświatowej 

oraz środowiska lokalnego. Zdecydowana większość artykułów udostępnianych na łamach 

czasopisma dotyczy pracy szkolnej, warto więc pokazać, jak ważną rolę pełni bursa  

w pozaszkolnym życiu młodych ludzi.  

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu to placówka opiekuńczo-

wychowawcza, która zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania. Mogą w niej zamieszkać uczniowie w wieku do 24 roku 

życia, kształcący się w szkołach dla młodzieży. Zdarza się jednak, że w uzasadnionych 

przypadkach bursa umożliwia zamieszkanie także osobom z tej samej miejscowości, 

co szkoły, do których osoby te uczęszczają. Sytuację tę uzasadnia się złymi warunkami 

domowymi ucznia, konfliktami pomiędzy dzieckiem a rodzicem / rodzicami, czy też innymi 

dysfunkcjami rodziny. Należy wobec tego uznać, iż bursa stanowi alternatywę dla życia 

rodzinnego wychowanka, tym samym już na wstępnie dostrzec można wielofunkcyjność 

placówki.  

Bursie przypisuje się kilka funkcji: społeczną, wychowawczą i opiekuńczą.  

Funkcja społeczna oznacza to, że – jako instytucja wychowania – bursa stwarza 

warunki do powszechnego pobierania nauki, przyczynia się do wyrównywania szans 

edukacyjnych przede wszystkim w odniesieniu do uczniów z terenów wiejskich, cierpiących 

na brak połączeń komunikacyjnych między wsią a miastem. Ponadto, kompensuje ona braki 

kulturowe oraz stwarza szansę dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. Społeczna funkcja 

współczesnej bursy polega na zaspokajaniu potrzeb występujących w społeczeństwie 

w zakresie kształcenia (…) oraz realizacji potrzeb środowiska lokalnego (Zięba-Kołodziej 

2009, s. 86). 



Celem funkcji wychowawczej jest wywołanie takich zmian w osobowości 

wychowanka, by w przyszłości był on lepiej przygotowany do funkcjonowania 

w otaczającym świecie, do pełnienia określonych ról społecznych, do odbioru kultury. Rolą 

bursy (…) jest pomóc wychowankom w zrozumieniu zawiłości świata, w uwewnętrznieniu 

zasad i norm rządzących życiem społecznym, w znalezieniu swojego miejsca w przestrzeni, 

którą stanowi szkoła, placówka, środowisko lokalne i inne struktury społeczne. Podejmowane 

(…) działania wychowawcze powinny mieć na względzie przygotowanie wychowanków 

do życia w społeczeństwie i rodzinie, życia zawodowego, uczestnictwa w kulturze, 

samowychowania, rozumianego jako ciągłe doskonalenie siebie samego. Realizacja zadań 

wychowawczych uwarunkowana jest stopniem rozwoju samorządności wychowanków, 

stosowanymi przez pedagogów metodami i formami pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

oddziaływaniem placówki na postępy młodzieży w nauce, warunkami i organizacją nauki, 

a także sposobami realizacji czasu wolnego wychowanków, w tym ich udziału w kulturze oraz 

jakością współpracy  z rodzicami i szkołą (Zięba-Kołodziej 2011, s. 78). 

Ważną czynnością podejmowaną przez wychowawców w Bursie Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łowiczu jest dokonywanie na początku każdego roku szkolnego 

diagnozy środowiska wychowanków, ich potrzeb i oczekiwań. Ponadto rozpoznawane 

są uzdolnienia i zainteresowania młodzieży. W trakcie roku szkolnego dokonuje się realizacji 

zadań, stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby i zgłoszone propozycje. 

Potencjał wychowanków wykorzystuje się poprzez wdrażanie różnych działań wpływających 

na ich wielopłaszczyznowy rozwój. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia upragnionego 

efektu wychowawczego jest z pewnością dyspozycyjność wychowanków w czasie wolnym 

od zajęć szkolnych oraz okazywanie przez nich chęci do współpracowania z wychowawcami. 

Kadra pedagogiczna umożliwia młodzieży podejmowanie współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, tworzy warunki do rozwijania tolerancji i empatii, samorządności, kształtuje w niej 

wartości patriotyczne, proobywatelskie czy proekologiczne, kładzie nacisk na profilaktykę w 

zakresie propagowania zdrowego stylu życia. Efekty oddziaływań wychowawczych 

dostrzegane są nie tylko wewnątrz placówki, ale również w środowisku lokalnym, a nawet 

poza granicami województwa łódzkiego.  

Bursa pełni również funkcję opiekuńczą. Wychowankom zapewnia się komfortowe 

warunki do zamieszkania, nauki i odpoczynku. Zarówno kadra pedagogiczna, jak 

i pracownicy niepedagogiczni dbają o bezpieczeństwo młodzieży w porze dziennej i nocnej. 

W realizacji funkcji opiekuńczej ważne jest zaspokajanie społecznych potrzeb 

podopiecznych, do których zalicza się potrzebę więzi emocjonalnej, kontaktu, przynależności 



do grupy, współdziałania, społecznej gratyfikacji oraz podporządkowania się normom 

i autorytetom. Warto zwrócić uwagę na to, że w pierwszej kolejności muszą być zaspokojone 

potrzeby podstawowe (funkcja opiekuńcza), a  następnie potrzeby wyższego rzędu (funkcja 

wychowawcza) (Robakiewicz 1996, s. 22). 

Przykłady dobrych praktyk w Bursie SWŁ w Łowiczu 

Zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim 

Jako wychowawca, w swojej pracy z młodzieżą skupiam się nie tylko na angażowaniu 

jej w życie środowiska lokalnego, ale staram się znacznie wybiegać poza jego ramy. Jeden 

z wychowanków został przeze mnie zainspirowany do udziału w konkursie skierowanym 

do młodzieży burs i internatów, którego corocznym organizatorem jest Bursa Międzyszkolna 

nr 2 w Zamościu. Zapoznałam wychowanka z ideą i regułami konkursu, wspólnie 

opracowaliśmy koncepcję wiersza i zajęliśmy się wyszukaniem propozycji literacko-

historycznych tekstów źródłowych, stanowiących inspirację do tworzenia wiersza. W wyniku 

podjętych działań narodził się wiersz Historia dusz zbłąkanych. Dalszy etap pracy 

to stylistyczna redakcja gotowego tekstu oraz przygotowanie materiału konkursowego 

do wysyłki. Mój podopieczny w kategorii „Wiersz” pokonał uczestników z Lublina, 

Zamościa, Krakowa, Poznania i Starego Sącza. W maju 2019 r. podczas wizyty w Zamościu 

sprawowałam opiekę nad młodym literatem, z którym wzięłam udział w uroczystej gali 

wręczenia nagród, zorganizowanej na terenie Bursy Międzyszkolnej nr 2.  

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

W celu uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 

zorganizowałam wraz z młodzieżą uroczystość dedykowaną Niepodległej. Wspólnie 

przygotowaliśmy scenariusz uroczystości. Ważne zadanie przydzieliłam wychowankom 

uzdolnionym plastycznie; ich zadaniem było wykonanie portretów Józefa Piłsudskiego 

i Tadeusza Kościuszki (element wystroju sceny). Zadaniem jednego z chłopców było 

przygotowanie pieśni „Marsz marsz, Polonia” na akordeonie. Podczas prób instruowałam 

uczniów, jak należy recytować przydzielone im teksty, jak poruszać się na scenie, aby występ 

był dynamiczny. Dyscyplinowałam młodzież do jak najlepszego wykonania zadania, 

udzielałam szczegółowych instruktaży i pochwał. W uroczystości wzięli udział: wszyscy 

wychowankowie, dyrekcja ZSiPO WŁ, członkowie Klubu Seniora „Radość” (chór i poeci), 

licznie przybyli rodzice i inni członkowie rodzin. To był naprawdę wzruszający wieczór! 

 

 



Działania bursowego wolontariatu 

W swojej pracy z młodzieżą w bursie zajmuję się koordynacją zadań o charakterze 

wolontarystycznym. Wspólnie z grupą wolontariuszy „Dobre Duszki” do tej pory udało nam 

się przeprowadzić wiele akcji na rzecz potrzebujących. Należą do nich: zbiórki środków 

na zakup karmy dla zwierząt, obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia (przekazanie 

maskotek dzieciom hospitalizowanym w łowickim szpitalu), udział w łowickiej akcji „Twój 

miś może zostać ratownikiem” i zdobycie certyfikatu Łowickiego Misia Ratownika, akcja 

mikołajkowa dla dzieci i młodzieży z Internatu SOSz-W oraz Świetlicy Integracyjnej 

„Słonko” w Łowiczu, sprzątanie grobów, w których spoczywają osoby zasłużone dla regionu 

łowickiego, wykonanie, a następnie rozpropagowanie wśród członków Klubu Seniora 

„Radość” kartek świątecznych z bożonarodzeniowymi życzeniami, zbiórka groszy na rzecz 

Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt („Złota akcja dla kundelka”), zbiórka 

plastikowych nakrętek na leczenie i rehabilitację dziewczynki z dziecięcym porażeniem 

mózgowym, warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla młodzieży z Internatu 

SOSz-W, przystąpienie do akcji Urzędu Miasta Łowicza „Zjedz obiad z Seniorem”, wiosenne 

warsztaty plastyczne dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, obsługa 

gości podczas Zjazdu łowickiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, odbywającego 

się corocznie w murach szkoły. Młodzież chętnie włącza  się w działania na rzecz tych, którzy 

potrzebują wsparcia i pomocy. 

Wykorzystanie potencjału środowiska lokalnego 

Każdego roku społeczność łowickiej bursy podejmuje współpracę ze środowiskiem 

lokalnym, tj. szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, stowarzyszeniami, 

instytucjami porządku i bezpieczeństwa publicznego, tudzież zajmującymi się ochroną 

i promocją zdrowia. Współpraca ta wynika z potrzeby bogacenia się w specjalistyczną 

wiedzę, którą środowisko może się z nami podzielić, ale również wypływa z obowiązku 

realizacji zadań statutowych bursy i innych placówek. I tak np. zapraszamy do współpracy: 

Internat SOSz-W i Świetlicę Integracyjną „Słonko”, Klub Seniora „Radość”, Łowicką 

Akademię Sportu, Komendę Powiatową Policji w Łowiczu, Zakład Karny w Łowiczu, 

Centrum Dietetyczne „Naturhouse”, Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łowiczu, słuchaczki kierunku technik usług 

kosmetycznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego 

w Łowiczu. Nasza oferta opiekuńczo-wychowawcza prezentowana jest corocznie podczas 



Targów Edukacyjnych, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. 

Utrzymujemy również kontakt z nauczycielami szkół, do których uczęszczają nasi 

wychowankowie. Środowisko szkolne daje nam wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających  

się problemów, w czasie trwania zajęć szkolnych „użycza” swoich uczniów na potrzeby 

przeprowadzenia różnych akcji wolontariatu, uzupełnia wiedzę wychowawców na temat 

postępów uczniów w nauce i ich absencji szkolnej. W razie potrzeby współpraca obejmuje 

również kuratorów sądowych, którzy sprawują pieczę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych 

(mieszkańców bursy) oraz którzy sprawują nadzór nad rodzinami naszych wychowanków.  

W podsumowaniu warto zauważyć, że bursa jest takim miejscem, gdzie odbywa się 

intensywna praca z młodzieżą, skierowana na jej rozwój, na rozwój placówki i lokalnego 

środowiska. Miejsce to postrzegane jest przez wielu uczniów jako drugi, a czasem nawet 

jedyny dom, dlatego wychowawcy dokładają wszelkich starań, by młodzież czuła się 

tu dobrze, otrzymywała należyte wsparcie i pomoc, rozwijała się zgodnie z potrzebami 

i na miarę własnych możliwości.  
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